Zmluva
o príprave a dovoze stravy
uzatvorená v Žiline, dňa 22.6.2011 medzi zmluvnými stranami:
Obchodné meno: Materská škola , Gemerská 1772, Žilina 010 08
V zastúpení: Jana Krajčušková – riad.školy
So sídlom: Gemerská 1772 , 010 08 Žilina
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
IČ: 37905198
DIČ: 2021761214
/ďalej len „dodávateľ“/
a
Obchodné meno: Jasličky MACKOVO, s.r.o
V zastúpení:
Jana Trnovcová
So sídlom:
Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
46016384
DIČ:
2023186451
/ďalej len „odberateľ“/

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je príprava stravy pre detské jasle Jasličky Mackovo, s.r.o
v Školskej jedálni pri MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina, likvidácia odpadu stravy
a čistenie nádob na prevoz stravy.
II. Všeobecné ustanovenia
1. Odberateľ je povinný preberať stravu podľa harmonogramu dohodnutého s dodávateľom
riadne a včas v rozmedzí 8,15 – 11,00 hod.
2. Odberateľ je povinný vždy mesačne dopredu uhrádzať na účet dodávateľa režijné náklady
a finančnú normu na potraviny vynaložené na prípravu objednaných jedál.
Cena 1 porcie hlavného jedla:
Režijné náklady
Finančná norma na potraviny
–––––––––––––––––––––––––
Spolu

DJ
1,37 €
1,13 €
2,50 €

Zamestnanci
1,37 €
1,13 €
2,50 €

5. Režijné náklady vo výške 1,37 € uhrádza odberateľ a finančnú normu na potraviny si
uhrádza stravník sám./ desiata 0,27 € obed 0,63 €, olovrant 0,23 € /

6. Dodávateľ bude odberateľovi mesačne fakturovať režijné náklady podľa skutočne
odobratých jedál. Odberateľ uhradí faktúru do 7 dní na účet číslo :
7. Dodávateľ si vyhradzuje právo na úpravu ceny v prípade zvýšenia finančnej normy na
nákup potravín.
8. Chod výdajne stravy pre Jasličky Mackovo, s.r.o. si zabezpečuje odberateľ sám.
9. Režijné náklady za odobraté obedy pre zamestnancov Jasličky Mackovo, bude hradiť
zamestnávateľ v sume 1,37 €.
10.Prihlasovanie a odhlasovanie je v deň výdaja stravy do 7,45 hod. na č. tel. 041 /52 52 044
11. Poplatok za likvidáciu odpadu stravy a čistenie nádob na prevoz stravy poplatok 1 €
mesačne

III. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle
§ 47a Občianskeho zákonníka- 25.7.2011 a uzatvára sa na dobu určitú, do 29.7.2011
2. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu písomne vypovedať. Výpovedná lehota je jeden
mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
3. Meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné len písomnými dodatkami, podpísanými obidvomi
zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom vyhotovení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je zrozumiteľný, zmluvu uzavreli
slobodne, vážne, nie v tiesni, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Žiline dňa: 22.06.2011

.................................................
Jana Krajčušková
riaditeľka školy

.................................................
Jana Trnovcová

